
0 	 .17

iFg
J	 371I0

111
r-ro 2AO 1955

1Organo de la Tutmonda Ilepes..anto - Vegetars Ploc.o ( T

rezidanto: D-ro nban Bar-an, Viceprezidento: F-ino 0. Robotham
Sekretario-kasisto; I. B. navkin

Paturiene Frakoio de Sip.h,T.
Sektetario-kaiisto: J. S. Rooke, interawijk (2eder1an(ìo)

rta celo de TV estas - krei kontakton de geevanoj en la i
utajmndoktestosionixLIelaestontaetDcacivilizo r

A V 0
Sportoj kaj konkludoj
Xio unuigas nin ?
Sociaj problemoj
Ta ?rezidanto fihkaptas
Z1 Ve.,-stara 2ensero

paAo 	 74J. V 0 	 pa‘go
2 	 La Uunzoj 	 10 - 11
3 	 Letero de Rooke 	 12 - 13

4 -7 	 Redakciaj respondoj 14 - 16
8 	 Ornamografio 	 17 - 19
9 	 !Tono organi amo 	 20

V.V I T J. cp J U-ro 2

Carlos Belzer: 10 usonej doloroj (por la dua duono de 1955)
Fratoj Ludoviko kaj :Ittonio Sentanorina: 	 20 usonaj doloroj

(pago por du dumvivaj nelbroj)
Jakoho 	 6 ned. guldenoj Jorebono de "La Praktiko"
Friedo schwidhejny: 10 reepondkuponoj
Criech, Larsen, 1Zooke, Touron - po 4 respondkuponoj

Bluett, 	 Gezequel, Manon - po 3 reepondkuponoj
Bondini, Buechler, Bowyer, Dagllo, Danton, Dorn, 	 U , Haude,
Neyburg,- Osmond, Oswtherly, 1/ooker, Vasconcella, Zoratti

po du respondkuponoj

Bar la unua nuncro de "Ver;etarononestas el8erpita, ni petasla gcevanojn, ee eblo, resendi Rin al ni por novaj abonentoj

D-. 	 .;(51',D0
vegetariaw: '12aci3ol 	 Allnasbr. 15, ITher:1.&,;:z.,•3n- (rhictPri Intornteno: 00 	 Libta I'atodt,

.................~..............• V% 1••••.."4.1

- FONDO
1

J1Rus.
difill~1111111~



- 2 -
SPERTOJ KAJ KONKLUDOJ PRI LA Novk "VEGETARANC)"

Jam komence de la entrepreno mi ne havis iluziojn pri Aia
sukceso, sed mi estis profunde penetrita de la urAa neceso de
renovigo de la revuo. Mi esperis ke troviAos geevanoj, kiuj
efike helpos al nia entrepreno. Tiu ĉi mia espero estis plene
pravigita, precipe per la tri evanoj, kiuj prezentas la Austen
A, Bo, Co de niaj idealoj: Andriu, Belzer kaj Cottereau. La
unuaj du kunlaboras ĉefe por vegetarismn, la tria por socia
reformo, por liberigo de la mizero. Same estas nombro da aliaj
geevahoj, :..iuj pozitive agas por pu,gl nian movadon antaŭen.

Kvankam la pagoj por la'revuo nuntempe esence pligrandiAis,
• precipe pro la alsendo de 40 dolaroj,mi tamen ne intencas bazi
la entreprenon sur donacoj. Tial mi eklaboris malkarajn speci-
menojn de mia :rnamografa invento por la lernejoj, kaj mi sendos
ilin kun nacilingvaj klarigoj al konatuloj kaj lernejestroj,
Mi tial.esperas, ke ĝis januaro 1956 alvenos sufiĉe da mendoj,
kiuj ebligos la aperadon de la revuo presotan kvaronjare. Se
ne, 2.J. aperos ankaŭ venontan jaron multibligota duonjare.

La tre interesaj kaj korektaj kontribuoj de evano Andrit'
en la unua numero kaj eĉ pli en 7-:a nuna dua numero,
-min proponi al li, ke li fariAu la redaktoro de "Vegetarano"
okde januaro 1956; sed el lia letero de 25-a de majo mi eksciie<
ke li, kiel studnnto de la biologia altlernejo en Nancy, ne
povas regule posteni kiel redaktoro antaŭ januaro 1958. Li
estas tamen preta' helpi kiel Ais nun per kontribuoj kaj per
korektaĵoj de artikoloj, prd kio mi tutkore dankas el li.

PRI NIA PROKSIMA AGADO

En la jarkunvenoj de la jubileaj Esperanto- .Rdngresoj
de U.E.A. kaj S.A.T. la geevanoj aranAu -kunsidojn de
vegetaranoj, prittaktu la organizon le T.E.V,A, kaj elektu
novan est raron. Se ne ekzistas konvenaj geevanoj por
novaj elektoj, plenaj aU partaj, oni konfirmu la Aianunan
estraron, kiu estas enskribita ĉe la Israela Registaro..
Poste mi publikikos niajn de la registaro aprobitajn statutojn,

Zerusalem, junio 1955 	 N. B.tavkin
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KIO UNUIGAS 	NIN?

La unua numero de "Vegetarano" entenes tre diversajn
ideojn, kiuj unuavide gajnas kaosaj, kaj oni demandas sin,
kio unuigas la vegetaranojn, la manAreformanojn, naturistojn
ktp. NU, se oni rerigardas kaj analizas la devizon de la
titolpaAo, aio klariAas: "estonta etika civilizo" bezonas
homojn sanajn kaj pacemajn, bonan ekonomion kaj tutmondecon.
Laŭ multaj el ni Esperanto - vegetarismo estas ligitaj
kun tiuj kvar faktoroj, do en nia revuo ni devas kompre-
neme diskuti la koncernajn interrilatojn, ĉu por ilin
precizigi, Cu por ilin 'lel, ne gravas.

La plimulto de la homoj, konscie au ne, Auas malbonan sanon.
Pluraj teorioj por resanigi la homon per reformo de la nutra-
do indikas interalie, ke oni devas eviti ĉian animalaĵon (Mbno,
Shelton) aŭ almenaŭ viandon (Carton, Durville,Bircher Benner).

Kelkaj pensas,ke menAl viandon igas la homon kruela; nu
ankaŭ bestoj, kiuj manAas nur herbon, kiel bizono aŭ bufalo,
ne estas tre afablaj! Tamen ĉar homo perfekte aana estas pli
pacema, komprenema kaj sindonema, tial vegetarismo certe
kontribuas al pacemo. Krom tio Al havas la avantaAon, ke Ai
instruas la respekton al la vivo; socio kiel la nia, kiu
kutimas sempripense naskigi kaj mortigi bestojn, nome ludi
per la vivo, estas verŝajne pli facile kondukebla al militado,
ol alia socio, kiu mortiges bestojn nur en okazo de grava
neceso, ĉiam konsciante pri la aparta valoro de vivulo.

Tre grava estas la ekonomia signifo de vegetarismo.
Grundo povas nutri per vegetaĵoj kaj precipe per fruktoj
10 aŭ dudekoble pli da homoj ol per bredado. Anstataŭ helpi
la multobligon de la bestoj kaj fariAi ilia servisto,flegisto,
akugisto kaj ekzekutisto, la tielnomita "relo de la kreitaro"
devus limigi ilian nombron por rezervi al si la grundon.

Civilizo povas sekure evolui nur se Ai estas tutmonda,
tiel ne timante detruemajn malamikon aŭ barbarojn. Por tio
necesas interkompreno • de mondlingvo; sed ankaŭ stabila
ekonomio kaj simpatio interhoma, Tial oni povas diri ke

"Ve etarismo estas la interna ideo de Esperanto"
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Estas troige pretendi, ke Esperanto aŭ vegetarisno solaj
sufiĉas por savi la homaron, sed aMbaŭ estas sur la vojo de
saga progreso. .Super la naciaj movadoj aŭ skoloj parencaj
kun vegetarismo, nia movado estu la tribuno, kiu per mond-
skalaj komparoj de faktoj kaj ideoj preparas la "piohirojn
de la estonta etika oivilizo". Uhuigas nin ĉiuj kontribuoj
de Esperanto - vegetarismo al Aia realigo.

A. Andriu

SOCIAJ  PROBLEMOJ 

La bulteno "Liberigo Ce la mizero" (Januaro, marto kaj
nnjo 1955) de 1a aoio Bellamy Abundo, kies sclrel;ar5o

H, Cettereau (KotrJ), vakl.s de mi gTanz'lln
intere,son. Ni lerds unua la libron do Eclardo Bellany pri
la jazo 2000 antaŭ 55 jaroj, kaj mi estJ.s de Ai tiel
entuz 	 ke mi nomis mian en 1903 naskitan unuan
filon - Eduardo ( Li falis en 1948 en la Juda Areba
milito kaj mi ricevas pension de la Izraela registaro).

En la revuo "La Familia Rondo", aŭtuno 1945 kaj vintro
1946, milaperigis la koncizan enhavon de la en 1912 en Vian°
presita libro de la hebrea verkisto Popper Linkeus (mortis
1921) pri la "generala nutrodevo". En la sekvontaj 3 paloj
estas prezentata la ĉefa enhavo de la libro de Linkeus, kiu
postulis krei minimumon de ekzistado por ĉiuj homoj,
sgn gango de la gisnuna kutima vivordo.

Via asocio T.E.V.A.,kiu akcolas etikan civilizon, devas
nepre okupigi ankaŭ pri la plibonigo de la socia vivo, ke
ne ekzistu malsatuloj kaj almozuloj. Sed la de Bellamy kaj
aliaj proponita ekonomia egaleco konfliktas kun justeco,
ĉar ne estas juste ke,ekzemple, homoj dediĉantaj iliajn vivojn
por la bono de la homaro, ricevu la saman rekompencon kiel
homoj neniel kontribuantaj al la civilizo. Sane malfacile
estas atingi abundon por ĉiuj homoj; certe estas, ke abundo
por unuj signifas mankon por aliaj. Tial povas nur la de
Linkeus proponita minimuma ekonomio solvi la socian vivon.

La projekton de Linkeus aperigis unue hebrelingve Israel
Dorion en Jerusalem en 1939. La dua eldóno de tiu ĉi libro de
Rubin Mass, Jerusalem 1954, enhavas germanlingvan antaŭparolon
de la fama sciencisto Albert Einstein, Princeton, kiu antaŭ
nelonge mortis. Einstein esprimis sian opinion, ke Auste nur
venis la tefflpo por efektivigi la projekton do Linkeus. N.B.11

la 	 forigo de la mizero 
lau °Generala Nutrodevo" de Popper - LinkeuB

Celo:  (1) ĉiu senescepte, t.e. sen diferenco de sekso, ago,
religio, rano, nacio aŭ apertenado al iu spirita au politika
partio, raftaa riceTi la minimumon, kiun li bezonas por sia ek-
zistado, de sia nakigtago ĝis sia morto. (2) 8iu persono rajtas
ainvolvi sijn spiritajn al. kulturajn fortojn laŭ siaj inklinaj,

Prizorgoj: (1) La baza minimmo: nutrado, loAajo, vestaĵo
kaj k 	 hcLo 	 2) la kultuza mlnimumo Ial sekvanta klarigo.

RImrdoj 	 (1) Por kroi kaj prizorgi la uomitajn necenalojn
en Diana cr,kureco kaj je ĉiuj kondiĉoj, formigas taĉmento,en
ser■Tas ĉiuj labcrkapablaj gejunulej dum difinita periodo. (2)

La labnrbago estas sephora kaj Al malgrandilas la malfacilaj
kaj danloraj labwoj, (3) PGst Ia fina de la nutza kaj prizorga
servo, au estas libera kaj povas sin okupi laŭvole.

Ia formoj de,la ekonomioj: (1) la minimura ekonomio, (2)
la libera btaba ekonomio.

En la ekonomia tablento partoprenas ĉiuj viroj kaj virinoj
laborkapablaj. Ili produktas ĉiujn necesaloja, kiujn oni nepre
bezonas de fiziologia kaj higiena vidpunktoj. Tiuj a3oj nomigas
"Minimuna Ekonomio"; ĉi tiu taĉmento okupigas pri produktado de
nutraĵo,logejoj,vestaĵoj kaj kuracnecesaĵoj.

"Kultura Ninimumo". Kr= la baza ninimumo ricevas ĉiu
Kulturan Minimumon, kiun oni povas rezigni fiziologie kaj higieno
kiun tamen ĉiu kultura homo bezonas: Tiujn ĉi produktojn oni ne
fabrikas en la labortaĉmento, sed en privata libera ekonomio, kie
oni produktas ĉiujn luksajn alojn. Por akiri tiujn aĵojn ricevas
ĉiu civitano monsumon por la tuta jaro. Al tiuj necesaĵoj aparte -
nas libroj, necesaj vojaĝoj, poĉtmarkoj, skribproduktoj, teatro
kaj aliaj necesaj, kiuj ne estas luksaj. La rimedojn por 81 tiuj
kulturaj necesaloj oni akiros de impostoj, heredaloj ktp.

Ministerio por vivekzistado: estas la supera inatitucio,kiu
gvidas la produktadon kaj disdonadon de la necesaj aĵoj, kiel
la ministerio zorgas por la sukereco de le civitanoj kontraŭ
alilandaj malamikoj; tiel la civila ordo bezonas institucion,ki
zorgas por la venko de la kruela malamiko - malsato. Ciu labor
kapabla devas servi en la Ekonomia Institucio. Oni tamen libe
•gas la malfortajn kaj malsanajn de labordevo, ne forigante de i
la rajton por ekzistado; ĉar la entrepreno estas komuna kaj 8iu
zorgas ne nur por si mem, sed ankaŭ por la tuta komununo.

La Libera ltata Ekonomio havas la saman karakteron kiel la
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nuna kapitalista ekonomio. La sola diferenco estas, ke lau Linkeus
ĉiuj naturtrezoroj kaj produktrimedoj, kiuj apartenas al la
ilinimuma Ekonomio, ne povas esti objekto de Privata Ekonomio.
Tiu ei lasta ne suferos, se oni prenos de Ai la produktadon
de pano kaj aliaj necesaj vivrimedoj. Oni povas sufiĉe pro-

dukti objekton de lukso kaj komerci kun ili lauvole.
Post la fino de la servo en la Nutra Taĉmento, povas tiu

provi siajn fortojn , disvolvi siajn kapablecojn kaj inklinojn
en la Privata Ekonomio, akiri riĉecon kaj ebligi al si komfortan
vivmanieron. Se li ne havas sukceson kaj ne posedas komercan
kepablecon, li ne perdos pro tiu malsukceso panon, veston kaj
loĝejon. Li povas legi au labori lau sia plaĉo.

Tielmaniere ni trovas en la Privata Ekonomio monon, komercon,
laboristojn, fabrikantojn, salajrojn kaj strikojn.

La vivtenado en tiu ekonomio estas simila al sporta ludaĵo,
konkurso de fortoj; jrA estas malsimila al nuna vivbatalo, kiu
detruas ofte le ekzistadon de la homoj kaj rezultigas terurajn
tragediojn, La ĉefa kauzo de la apartigo de Nutra Tatmento de
la luksa produktado estas, ke neceseĵoj oni povas dividi egale
al ĉiuj, sed tio ne estas ne estas eble kun luksaj aĵoj.

La tuta forigo de privata posedalo kaj luksaj objektoj,kiun
postulas la komunistoj, povas nur malutili la homaron; Ciu homo
havas certan kvanton da egoismo kaj ambicio; multaj esploradoj,
inventoj kaj kulturaj akiroj dankas al tiuj ai homaj inklinoj.
Tial oni devas ne kateni la homajn fortojn, sed lasi al ĉiuj
akiri ankau kapitalon, se ili kapablas fari tion. in absolutan
egalecon postulas Linkeus nur por akiro de necesaloj.

La necesaj produktaĵoj: nutrado, vestoj k.a. estas disdona-
taj nur nature per aĵoj, sed ne per mono, ĉar la monvaloro estas
lanĝeble, kaj ĝia malgrandigo pro inflacio povas  rezultigi gran-
dan krizon en la disdonado de la necesaĵoj. Krome povas esti, ke
iu ne aĉesos necesaĵojn, sed uzos la monon por komerco en la
Privata Ekonomio kaj povas resti sen iuj vivrimedoj.

Internacia	 garantio de 	 la Minimuma Ekonomio Car ĝi ne havas
politikan karakteron, oni povas konsideri în kiel socian entre-
prenon de produktantoj kaj konsumantoj; Aia kapitalo devas esti
certigita kaj defendata lau internaciaj leAoj. Okaze de milito
la malamiko ne rajtas preni la vivrimedojn de la homoj.

Ia nomo fflinimuma ne signifas, ke la homoj ricevos tro limi-
gitan kvanton de vivrimedoj; kontraue, ĉiu ricevos sufiĉan
kvanton da nutraloj por satigo kaj ankau de aliaj necesaĵoj.

Krome la ekonomio zorgos por konservi rezervajn necesaĵojn por
ke oni ne suferu en tempoj malbonaj, nesufiĉaj rikoltoj ktp.

Pri la labortempo: Lau la kalkuloj de Linkeus, kiuj okazis
nntau C. 50 jaroj, la viroj devas labori 12 jarojn kaj la virino
7 jarojn por produkti la necesaĵojn. Sed la progreso de la nun-
tempa tekniko ebligas la akiron de la necesaj produktaĵoj per
genetala laboro de 3 au 4 jaroj. Oni kalkulas ke la produktado
de la minimumaj'tnecesaĵoj estas triono de la tuta produktada.

La agp de la devlaborantoj  komenciAas de 18 jaroj, t. e.
post la fino de la ĝenerelanernejoj. Sed tiuj , kiuj havas
inklinon por arta au scienca studado, rajtas daurigi la stu-
dadon kelkajn jarojn kaj poste eniri la Ekonomian Taĉmenton,
por servi le difinitan tempon. Oni rajtas ankau labori en le
tatmento dum duono da tago kaj studi dum alia duono. Tiel
la labortempo dauros duoble.

Post la fino de la labordevo en la  Minimumn TaImento,
oni rajtas laudezire kaj laubezone daurigi la laboron en
tiu ei institucio salajre kiel en Privata Ekonomio.

Diversaĵoj: Jen ekzemplo kielmeniere Linkeus penis kon-
tentigi la individuajn dezirojn de la homoj.  Li postulas
disdoni la nutraĵojn en kruda au kuira formo. Laudezire oni
ricevas la manbaterialojn el la magazeno por kuiri ilin
mem. Sed oni povas enkau manAi en publikaj restoracioj au
postuli ka oni sendu la manĝon hejmen.

La vestaĵojn oni ricevas pretajn de la magazeno. Ili estas
de bona kvalito, Sed faritaj ekonomia. Se iu havas rimwdojn,li
povas mendi vestojn laumezure ĉe tajloro en Privata Ekonomio. ,Certe estas sufiĉe da riĉaj homoj, komercistoj, kuracistoj,profesoroj k.a„ kiuj volas vivi pli luksa kaj komforte olLa vivo en la Minimume Ekonomio. Tiuj ĉi homoj povas rezigni
tute au parte je la produktado de necesaĵoj, sed tio ne libe .
rigas ilin de la labordevo en la Minimuma Ta8mento. Simile ĉe
la filoj de riĉuloj,kiuj heredis riĉaĵojn de la gepatroj• Car
ĉiu homo devas per laboro gajni la vivrimedojn. Krome neniupovas garantii, ke la akirita ricalo estos konservota por la
tuta vivo. Tial devas ĉiu homo esti asekurata je la necesaj
vivrimedoj per sia laboro en la Minimume Ekonomio.

Tiu ĉi loko estis rezervita por rimarko de
alian° Kotro, sed neniu alskribo venis de  li

N.B. rt•
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ELS-KAP-11AD° KAJ INTERNA raEo DE ESPERANTO
■

En nia lel;ero de 27. 3. 55. al Teo Jung, redaktoro de
Meroldo",n1 skribis jene: "Nun alproksimiĝas nia jubilea Kon-
greso en Bolonjil Italio, kaj ni estus dezirintaj, ke Zamenhof
mem partoprenu gin kaj aŭdigu sian profetan akuzan volon al
siaj nunaj disĉiploj, kiuj tiel malmulte progresigis Esperanton
en la lastaj 50 jaroj. Ke Zamenhof sciis bone vipi siajn barba-
rajn santempulojn, li pruvis en sia kongresa parolado en 1906
dum la kruelaĵoj kontrat la Judoj en Bjalostok"

Tiu ĉi vipado de barbaroj estus verŝajne ripetotaj en 1955,
se Zamenhof estus vivinta kaj leginta la artikolon "La Prezidanto
fiŝkaptas kaj meditas" en "Esperanto", majo 1955.

En la biografio de s-ano Oscar Buenemann,kiu redaktis la
revuon "Vegetarano" de 1913 ais 1933, ni legas ke li fariĝis
vegetarano post la legado de du artikoloj pri vegetarismo en
la Fundamenta Krestomatio de Zamenhof. Ne estas mirinde, ke
Zamenhof, la disĉiplo de Tolstoj, estis laŭ sia vivkoncepto
konvinkita vegetarano, eĉ se li pro familiaj kaŭzoj ne povis
realigi tiun ĉi vivmanieron.

Ni tre dubas, ke la apero de suprenomita artikolo en la
oficiala .organo de nia movado esence utilos al disvastigo de
Esperanto. Same malprudente estas la propono de E. A. Haugen
en "Esperanl.o" de decembro 1954, ke ni devas bazi nian agadon
sur egoismo. Oni jam multfoje skribis pri la neceso interesigi
la kursanojn, por ke ili ne perdiaus por nia movado; sed ĉio
tio restis preskaŭ senfrukta. Tial ni devas serĉi aliaajn
rimedojn por pligrandigi kaj konservi la nombron de Esperanto
lernantoj, sed neniel per ruza fiŝkaptado k.s.

Nia opinio pri la Dropaganda maniero de Esperanto estas
tute kontraŭa. Ni estas profunde konvinkitaj, ke oni povas
interesigi la homaron pri nia lingvo nur per la ideo de tut-
monda frateco de la popoloj, per la ebleco prezentita de nia
lingvo interkomprenigi Ia diversajn naciojn kaj per la kreo de
paca atmOsfero. Nur tio instigis Zamenhof-on al sia dumviva:
verko, kaj tio estas "La interna ideo de Esperanto".

NI Esperanto-vegetaranoj aldonas ankaŭ la interfratiĝon kun
la bestaro, kio esprimiĝas en la ideala vegetarismo. Tial ni
asertas ke "Vegetarismo estas la interna ideo de Esperanto".
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La suprenomits artikolo de la Prezidanto de U.E.A.

klj la koncerna agedmeniero de la oficialaj est,. instancoj
tute kontrauas la esencan kernon kaj progreson de nia movado-

( artikolo sendita la 28-sn de majo al la redakcioj
de "Heroldo" kaj "Sennaciulo", subskribita per N.B.
tavkin kaj J.S. Rooke)

EL LA VEGSTARA PENSARO DE ANTONIO SANTAMARINA

Buĉado de besto en buĉejo ne estas alia
ol krima. personmortigo.

Samaj rezonoj, kiuj estis Dor forigi sklavecon,
estas por forigi bredadon.

Same malmorala estas la plaio mana' viandon,
ol tiu de verŝi sangon.

Bestoj estas personoj, kiuj ne parolas,
sed se palorus, demandus: kun kiu rajto oni
sklavigas ilin kaj sovaĝmortiges ?

Eltiri fiaon el akvo estas paŝo
al kapti homojn kiel bestojn.

Pro kio povas honti tiu, kiu ne hontas
pafi kontraŭ bestoj!

Kiam oni ne traktas bestojn kiel homojn,
oni traktas homojn kiel bestojn-

Costanilla de los Ciegos 13
ALCOBENDAS (Mhdrid) Hispanio.
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L A II1J N Z 0 J . Popolo  kiu ne konas malsanon-    

La Hunza popoleto konsistas el 10,000 homoj, kiuj okupas
150 vilakojn en nordokcidenta Elndujo, apud Afganio, Soveti•
kaj einio, en montara regiono je meza alto de 2000 metroj kaj
for 500 kilometroj (t.e. unu monato) de ĉiu urbo.

La modela sano de tiu popolo altiris la atenton de la brita
medicinisto Mac Carrison, kiu post kontrolo o provbestoj,atribuis
ĝiajn tri ĉefajn kvalitojn: penskapablo, ĝojan° kaj pacienco, ol
ĝia nutrado.

La dua grava esploristo estis la norvega lingvisto D.Lorimer,
kiu vivis ĉe la Hunzoj kun sia edzino dum 15 monatoj en 1935/36.
Oni konas neniun lingvon parencan kun tiu ĉi, ŝajne izolita de
5,000 jaroj, kvankam la fiika aspekto de la homoj, la aranAo  de
la domoj kpj iuj legendoj elvokas la antikvan Grekion.

Lau la atestoj de tiuj esploristoj, R. Bircher provis elmont•
la viviranieron de tiu popolo, kiu brila pravigis la naturismajn.
teoriojn.

N UTRADO La nutraloj de la Hunzoj konsistas el 1)
FRUKTOJ,precipe: abrikoto kaj moruso (freŝaj au oekigitaj kaj tre
pitaĵ) ankau ĉerizoj, granato, jujubo, melono, persiko, piro,pomo,
vinbero kaj sovalaj beroj. 2) MAMOJ: precipe ebrikota kerno;avelo
kaYluglando-; 	 -, 3) GRENOJ: tritiko, hordeo , maizo, milio
kaj poligomo, uzataj jen krudaj antau maturiĝo aŭ post ĝermigo,
jen en maĉo el kompleta freŝa farumo au kaĉo au en kukoj.
4)1 LEGUNEEPn0T (malmulte); lento, fabo, fazeolo, pizo, kikerio.

LE-5~rP9=0.19 ibleilSik9,karoto, kukuruzo, melongeno,
tomato (frega al sekiglta) kaj herbaĉoj; kelkajn oni kuiras
maloftenkun tre malmulto da akvo, 6) TRINKAJOJ: kutime akvo;
tre escepte: iom da vino dum festoj. 7) ANIVILA3W: tre malmultet
liu familio je 8 - 20 personoj ĝenerale p5Sekas unu bovinon kaj
20 ŝafojn aŭ kaprojn. La bovino laboras kaj produktas iomete da
lakto, verAajme trinkata de la infanoj. La ŝafinoj donas nur
lanon, la kaprinoj donas siajn harojn kaj lakton, el kiu oni
fabrikas iomete de butero, manPate okaze de festoj; la senkreme
lakto servas al la kapridol, al la infanoj poetistoj kaj por
fabrikado de kazeo kaj fromah.

Ekzistas ege malfortaj kokinoj. La bestoj estas melpTen.
daj kaj malgrasaj. Kiam • ili estas maljunaj aŭ viktimo de
akcidento, oni mortigas ilin kiel eble plej dolĉe; oni manĝas
viandon dum la vintro po 10 tagoj, kaj dum somero sekigitay
po monate unufo je.

La HulJzoj zorgeme kulturas sian malfekundan grundon, kaj
importas nenian nutradon (krom tre malmulte da salo),-Tankam
tliaj rikoltoj estas malabundaj kaj printempe ili devas fasti.
Iliaj manĝaljoj, kiuj konsistas precipe el fruktoj kaj grenoj,
astas naturaj (ne koncentritaj, nek st."1.i11g1taj ktp.)freŝaj kaj
uzataj krudaj ai nur modere kuiritaj; entute ili estas vivantaj
nutra3oj, ne nur manĝeblaj varoj.

DIO: La homoj vivas kaj dormas kutine ekstere en plen-
aoro. III estas ĉiam tre puraj, kvankam ili preskal ne havas
sapon. Tre escepte ili fumas ionete da tabako. Ili vestas sin
per larĝa 	 dupeca kostumo el hela kotono kaj plie dum
la vintro per lana surtuto.

MUSKOLA LABORO: La lerteco kaj penskapablo de la Hunzoj
faras el ili la Plej bonajn portistojn sur la krutaj vojetoj
de NEZAZIO. Krom sian terkulturan laboron,ill praktikas
sport - ludojn, precipe poloon kaj admirindajn dancojn kun
kantoj dum festoj.

E N S 0: La nervoj de le Hunzoj estas tiel rezistaj kiel
kabloj kaj tiel sentemaj kiel la kordeto de violono. 	 Ili
plenunas sian laboron ĉiam kviete kaj senbrue. Ili ne bezonas
festeni por montri sinceran gajecon dum siaj diversaj festoj.
Iliaj inteligento, gajemo, pacienco, sindonemo, amo al ĉiu
vivanto ktp. rivelas la perfektecon de ilia mensa sano.

SEKSAJ AFEROJ: La junuloj edziĝas kutime inter 16 kaj
18 jaroj. La titiUk.aza zorgemo de la gepatroj aupozigas iun
eŭgenikan kutimon. ŝajne ne ekzistas "malĉastaj rilatoj",
La virinoj estas egalrajtaj kiel la viroj. Dum la gravadeco
kaj mamnutrado, kiu daŭras du au tri jaroĵy, 	 la geedzoj
vivas dise. La infanoj estas tre pure vestitaj. Ne ekzistas
sekretoj pri seksedukado.
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1,7r1D, MOO: La 1:lumoj kredas je la bonfarene Dio. Ai

formai t-cilaremElh sekton de la doktrino de Ismaeli kun laikaj pes
troj por gvidi kelkajn ceremoniojn. Ili ne estas superstitenaj.

10EACADO: La Hunzoj suferas nenian kroniken nek mtljunecen
nalsanon, sed maloftajn kelkajn fortajn febrojn, kiujn ili
sukcesa kuracas per nura ripozo.

SOCIA
 
VIVO: Hunzayfamilioj konsistas el ĉirkaŭ 20 persono

inter kiuj regas perfekta akordo. Ne estas profesia specialigo
sed tamen 4 klasoj: La reAo estas tre respektata de la
popolo. Li povas promocii de unu klaso al alia. La edukado
okazas en la hejmo, nur le plej dotitaj infanoj lernas legi,
unua de la pastro, poste de la relo.

KONKLU'DO: Tiuj faktoj sufiĉe klare sugestas unu vojo
por atingi perfektan sanon, kaj vergajne feliĉon. Tamen por
kompreni la Hunzan popolon, ni devas forlasi nian koneepton pri
civilizo, kiu kapables atenti nur la eksterajn formojn, la
tempojn, la poetojn, nome laŭ esprimo de R. Bircher,
"tielarkon de dispecigita kaduka civ11izo 	 e la Hunzej ni
trovas la fokuson de "civilizo de la blanka luno".

Laŭ la libro de Ralph Bircher , eldonita germane kaj
france de APTINGER, NEUCHATEL,SVISIO.

kompilis A, Andriu

EL LA 	LETERO DE K-ADO Y. S. ROOKE
Sekretario de- II-WturiSn'a-YrIk-C-IoW-S.A.'1"."---

La sekvontaj priskribo evidentigas, ke
ankaŭ en Europo trovigas personoj, kitj simile
al la Hunzoj, preskaŭ ne konas male-anon.

Kiel longdaara vegetarano, mi volaa sciigi ion pri niaj
propraj spertoj. Jam dum juneco en mia familio mi mangis
malmulte da viando, kaj de tempo el tempo mi vivis vegetare,
kelkfoje dum jaro aŭ pli longe; aar mia patro mrite suferis
de reumatismo kaj krome 11 havis irisinflamon ("iriti$"),
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Plurfoje li provis ĉiuspecajn kuracmanierojn kaj tie li
venis al vegetarismo. Mi farilis lalprincipe vegetarano
en 1930, kiam mi estis 31 jara. En 1949 ni fariAis veganisto,
do nun dum 6 jaroj mi ne manAas aŭ trinkas lakton, fronaAon,
buteron kaj ovojn. Mi uzas plantmargarinon kaj oleon ( de sun-
florkernop. Mi manlas fruktojn nekuiritajn, legomojn, kiujn
141 multe havas en nia lando. Panon mi nanIas "bakita biologie"
11.:=1 aruefarita sterko) 1600 gramojn posemajne. Nur terpomojn

mi ningas kuiritajn kun la ŝeloj.

?li vivas sen salo, nur ionete da sukero (bruna kansukero);
mi ne trinkas alkoholon, ne funas, ne uzas dolĉaĵojn. Inter
la fruktoj estas ankaŭ nuksoj, aveloj kaj migdaloj. En
vintro ankaŭ figoj kaj daktiloj.

Mi sentas sin en ĉiuj rilatoj tre sana, kaj kelkaj
malsanaĵoj, kiujn mi havis antele, malaperis tute en la
lastaj jaroj, kiam mi vivas pure vegetare. MI havas neltml-
gitan persiston; mi piediras aŭ biciklas dum horoj sen
lacill. Mi ludas en la teniskorto preskaU ĉiutage dum 3 horoj
sen ripozo kaj ankaŭ post la ludo mi ne estas laca.

Jam depost 25 jaroj ni enlitiAas je la 12-a horo nokte
kaj ellitiĝas je la 7, 30 matene, dum somero eĉ pli frue.
Kiam mi estas en Ia lito mi tuj e:Idormas kai dormas Ais
sep sen vekiAi. Mi neniam havas kapdoloron kaj tre malofte
mi estas malvarmumigita, pro sido je la varmega forno. Ili
ne havas febron kaj povas tute regule fari mian laboron. Dum
multaj jaroj mi ne havas gripon, ankaŭ mia antaŭa influenco
kaj tuseto en ie aŭtono malaperis sen uzado de iuj kuraciloj,
nur pro mia Auste nutrado, Mi havas ankau mian dentaron, nur
unu denton ni perdis en 1951 pro radikinflamo. HI havas
kelkajn plenigaĵojn (5), sed ili estas faritaj inter mia 18
kaj 25 jaroj, kaj ĉiam ili estas bonaj kaj fiksitaj.

Do mi povas esti kontenta pri la sanstato de mia korpo
kaj ni volas rekomendi ĉi tiun vivnanieron- speciale sen
lakto ktp. - al ĉiuj - Sukceson!

Via J. S. Rooke (55 jara)

Wimterswijk (Nederlando) Groenlose weg 57
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RfbA*KCIAJ RESPONDO J

A.Andriu, 1 rue GrandvilkILJAIncy Francio. Dum la lerneja lib
tempo ĉe siaj gepatrojA:~lalusses, par Montsalbs (Aveyro

Responda al via letero de 24.3.,Mi7informas vin, ke la wivanum
de "Vegetarano" estas elĉerpita; tial mi petas la r1cev:i4ojl
la revuo , se eble, resendi ĝin al mi kaj mi sendos ilin laune

Via ĉefa artikolo en tiu ai numero kaj via letero de 25.
kie vi esprimis vian pretecon fariki redaktoro de "Vegetaran
post la fino de viaj studjaroj, tre ĝoigis min. Kvankam mi re
oficiala redaktoro de la revuo, mi konsideras vin jam nun kieefektiva redaktoro. Tial mi petas niajn kunlaborantojn sendi avi la artikolojn por la revuo. Post ilia 

trerigardo kaj eventuakorektado, vi sendos ilin al mi por presado.

Via demando kaj respondo pri la temo "Kio unuigas nin" pova
esti aplikata ankaŭ al niaj 

interrilatoj , al unuiko de 82 ja
maljunulo kun juna studanto de biologio. Mi kredas ke unuigas n
ankaŭ nia ideala sinteno 

al esperantaj aferoj,kio esprimiĝas enla artikolo pri fiŝkapatado k.c• en tiu ĉi numero.

Mia lasta 
sendaĵo al vi de 19.6. verŝajne pli klare donas

al vi konigon pri la valoro de mia laboro kiel denaska
 inven-tisto (vidu mian koncizan biografion en "Heroldo",januaro 1954)En la sama jaro, kiam Zamenhof vipis en sia parolado en Genevola rusajn 

barbarojn, mi ricevis en MUnkeno patenton de la  germaregistaro (N-ro 203408) kaj en la jaro 1908 pluajn du patentojn
(N-roj 208137 kaj 214413) por grafikaj novaĵoj,

Mia ornamografa invento, kiu okupis min pli ol 33 jaroj,estis nur en la lasta monato tiel prakttke koncentrita en la
malkare 50 grama pakaĵo, ke i povas esti amasa disvastigdota,
Precipe en la lernejoj de la tuta mondo. Por tio ml presigos 

alla ilustraĵoj klarigojn en la 4 gravaj naciaj lingvoj. Se 111est
ca disvastigotaj ankaŭ en aliaj naciaj lingvoj, ili ne nur

ebligos la daŭran eldonon de la presota "Vegetarano", sed ankatt,
la efektivigon de la ĉefa celo de Zamenhof - Fondo, atarigi
monumenton al nia majstro (verŝajne lernejon, kie oni instruoe
ankaŭ Esperanton) en Jerusalem, la urbo de la bibliaj pacprofeto

Via sindona amiko evano N.B.tavkin
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Cerlos Belzer Reurb.  Ciudad Taslitaa,, Blooue --ro 6,,_pto 1-3,

Caraeas (Venezuela) . soran
teG-ro kaj por la alscnditej 10 dolaroj por la dua duoajaro

lo la revuo "Vegetarano". Kvankam evano Andriu ekfuncios oficiale
Kiel redaktoro de nia revuo nur komence do 1958, mi tamen
nnndis al li vian leteron , por pretigi ion de viaj multaj
augestoj por la revuo. Nir viajn receptojn por dikiki mi ne

rekomendus aperigi; la homoj ne devas konsideri maldikecon kiel
mankon; vi scias kiajn ŝarĝojn portas maldikaj Araboj, Cinoj.k.a.

H. Cottereau, La Bretandieur a Vaupillon, par laLoupe (E&L),
Francio. Al via lasta letero de 7.4. 55.vi—tr-oVo-j respon-

don en mia artikolo "La forigo de la mizero". La konkuro de
projektoj pri nova socia vivo estas miaopinie tre utila.

Pri via deaando en via antata letero pri terkulturado de
vegetaranoj. mi opinias ke ili na sukcesas en koloniado pro

ilia deziro sin dediĉi eksklusive al terkulturado. La homo
elspezas ordinare por sia nutrado 1. kvaronon de  siaj enspezaj;
Ia restaĵo estas uzata por loĝejo, ~stalo, libroj, korespondado
ktp. Tial devas la vegetaranoj okupiki ankaŭ per akiro de tiuj
kulturaj necesaloj. La Kolonioj de "Kibuc" en Isrnelo prosperes
danke al enkonduko de industrioj. La novaj enmigrantoj evitas
plejparte la alikon al tiuj ĉi kolonioj, ĉar nur malmulte povas
adaptiki al vivmaniero komuna sen privata posedaĵo.

Tiuokaze mi indikas prospekton esperantan, kiun mi ricevis
de vegetara terkultura kolonio, kiu elmigris dum la nacireAimo
el Germenio kaj havas nun sian centron en Anglio.Jen la adreso:
"The Wheathill Bruderhof",Bromdon,  Bridgnorth Shropshire.

Gui C. Gezeouel, Prezidanto de  la "Fraternite Spirtuelle"
Lioux (Vaucluse) Francio%. Certe ekzistas en la mondo  pli

ol 150 geevanoj; sed tre malmulte de ili estas aktivaj. Mi jam
anoncis pri "Vegetarano" en 45 esperantaj gazetoj, sed reagis
nur 1. 100 vegetaranoj, de ili estas ĉ. 10 agemaj en nia movado.

Betty Larsenj Taaren-blaeser vej 11, Kopenhago N.V. Danio
Pardonu, ke mi subskribis vian artikolon per via plena nomo.
Nia evana rondo estas' ankoraŭ tre malgranda, tial estas por ni
rekomendinde , ke ili interkonatiku kaj interŝanku ideojn pri
nia movado. Pluajn artikolojn por nia revuo bonvolu sendi al
evano A. Andriu (vidu liall.dreson sur pako 14).

4
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ORNA /40 GRAPHY
.4onn la nomo de la libro de evano N. -}3.-WETvkin, aperinta kun
• *diaj klarigoj en 1945, eldono Rubin Mass,Jerusalem . ai enhavas
1dd tabelojn unukolorajn,64 tabelojn du- kaj trikolorajn kaj 32
relojn da angla teksto. Prezo afrankita du usonaj dolaroj,

ear la autoro dediĉis ĉiujn ev. profitojn de sia ornamografa
'oriento al Zanenhof-Fondo,kiu eldonas ankau la revuon "Vegetarano",

konsideras necesan doni tie ĉi klarigojn aldone al tiuj , kiuj
41)4)1.12 en THeroldo" en 4 artikoloj je la fino de 1953 kaj 1954.

La vorto "Ornamography" ne estas indikita en iu scienca verko
ne onciklcpedio, kaj la autoro krndas esti la unua, kiu eltrovis

per sa.tenca ernnrthlrado. Kvankam la ornamenbiko est&s, lau
iLoj (e fezaj 	 Spoiner, "Die theorie der Gru-

on",Zuriah 1927) gaonetria arto, cni trovas en geomtriaj
lørnolibroj neniajn sciigojn pri ernamfarado

Post multjaraj sportoj pri ornamfarado la autoro konvinkiAis,
ke scienca ornamentiko estas forte ligita kun ekkono de diversaj
nimetriaj specoj. Tial estas la unua tabelo de la libro dediĉita
n1 8 sinetriaj specoj de la kvadrato kaj al simetriaj ekzercoj.
LA unua artikolo pri tio en Heroldo indikas, ke simetrio estas
11v1dita en ordinara kaj para simetrio, ke eiu nesinetria objekto
4)ntras en Ja spegulo Aian paron. Tial ni konstatas ke ĉiu paraj
Yorpmembroj de homo kaj bestoj estas per si mem nesimetri.aj.

La dua invobto de scienca ornanfarado estas la eltrovo de
Alosilo por ornamoj devenantaj ol simplaj kvadrataj desegnoj. La
blosilo ebligas fari grandan nombron da ornamoj de unu sola deseg-
uo,se i kunligigas kun la samaj desegnoj' de ĉiuj 4 flankoj.

En la libro "Ornamography" estas multayprovoj por kreo de
=Jrnamoj lau la Alosilo, konsistanta el kvadrato dividita je du
trianguloj:unu nigre kaj unu blanka • Tiu ĉi.kvadrato kunligita
kvarope, rezultigas 70 grupojn, el kiuj 16 .estas elnetrlaj, dum
Ia ceteraj 54 formas 27 pare simetriajn grupon

Grave por ornamfarado estas la eltrovo de la 27 bildoj,
kiuj karakterizas la 27 • specojn de la kvadratdevenaj ornamoj.

Car la plejmulto da ornamoj devenas .el fundamenta
kvadrata desegno, oni povas ekkhni per tiuj- ei .bildoj iliajn
Tecojn.

John Les11e140 Holland Panz Av. London N 11, Anglio
Dankon por via detala kaj interesa letero de 11.3.55. Vi

tute pravas, ko buĉisto ne estas nepre kruela homo. En mie pri
skribo de la buĉejo en Hamburg vi povas legi jene: "Kompato
tiuj ĉi laboristoj okupis min eĉ pli ol tiu de la turmentita
bestoj". En etika civiliza 'ŝtato ili estus tre honestaj homoj
La vegetarismo certe plivastiaiĝus, se la nunaj buĉistoj ha
elinjn okupojn. Ni indikas tie ei ja erheven de lete.ro do

D E L EILLE bage/ Outfr3M Ocr:mse.in, Li s 	 r 	 kr li esta
denawza \egtaraLo kaj aeziels kun filino de buĉl.f.tmo.:Istro, kaj

farias kominkita vegetweino. Ti. mntiis per tio, ke per
ek-zeelplo lzAj rJen?..aca pzopagando esaw konvinkebla la honaro,

ankau tute korJertas kun via rimaAo, 173 la nuna ka°5!°
do la ekonomiaj eirkon£7.zaneoj estr.s kulpa je nia nonormale
vivtenado. Tial mi lc-?m,ideris neeesan aperigi en la nuna rOVIt

projekton de homo, kiu kredas ke per foro de la nelzern
entae eble kroi sanan ekonomian ordon.

David nac Gill, Windham Rd.  Pinehaven, Novzelando 
Plezura mi publikigas jenajn vortojn de via letero de

25. X. 54 :"/,4i kaj la edzino estas 7egetaranoj pro humanisme
kialoj depost multaj jaroj". Ni trovis konsilon en via lete
ka vi estas,kiel mi, inventisto kaj vergajne oferis kiel ni r
perfektivigo de via invento forton kaj rimedojn. ni volonte
publikigos pri Ai en nia revuo por kontribui al Aia realigo.

Tre interesa estas via informo, ke vi ewtis vegetareno
longe antal ol vi "eltrovis"la budismon kun ĝiaj humanismej
principoj. Bonvolu sendi pri tio detalojn por publikigo.

Paul Touron B.F. 122, AlAer , Naturisto, nudisto k.vegetari
Ricevinte vian leteron de 28. 2. 55 kaj la cirkulerojn

"VOJO NOVA", mi informas vin, ke mi havas hebrelingvan listo
de 10 junular -gastejoj eh Israel°. La same listo aperos bald
anglalingve, kiun mi sendos al vi. Pri aliaj deziritaj
informoj mi skribos al vi poste.

Aurelia Valjanovaa, Stalinova 412 Galanta, Cefihslovakio
Bonvolu informi la plenajn adresojn de la evanoj

Erener (Kosvice) kaj Vana (Dudince).
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Lau tiu ĉi ŝlosilo eltrovis la aŭtoro konvenan desegnon
"lupo kaj ŝafo", kiu ebligas krei nombron da ornamoj kaj
servas kiel simetria kartludo, per kiu oni 

ekkonas ankaŭla diversajn simetriojn de la kvadrato.

La ludo konsistanta el 16 samepecaj kvadrataj kartoj,
havas aldonajn ilustraĵojn kaj klarigojn pri ornamfaredo kajsimetriludo. Al la kartludo estas aldonito folio kun
desegno de "Eiffelturo", el kiu oni povas fari laŭ klarigoj
kaj ilustraĵoj 10 koloajn ornamojn.

La klarigoj estas en kvar naciaj lingvoj: angle,frence
germane kaj hispane, kaj ili povas esti liverataj en ĉiuj aliaj
lingvoj, se oni sendos al ni korektajn tradukojn aŭ fotojn
de la kompostita kalipresita teksto, kiu devas esti en la
sana proporcio kiel la liveretaj klarigoj.

La prezo de unu paketo,afrankita kiel 50 grama presaĵo,
estas tri respondkuponoj La prezo de multaj ekzempleroj
dependas de la mendkvanto, ĉluokaze ili kostas tre malkare,8er ne 

necesas multaj elspezoj por ilia fabrikado.

Post la disvendo de diversaj ornamaj ludiloj kuri
. hebre-lingvaj klarigoj en israelaj lernejoj, restis ĉe la autoro

nur $. 300 simetriaj kartludoj. Li decidis ne vendi ilin plu
en Israel°, sed rezervi ilin kiel specimenoj por akiri
mendojn el aliaj landoj. Tial li ptetigis tradukojn en 4
europaj lingvoj, kaj aldoninte al la kurtludoj perfektivigitan
folion "Ornamograph 1" por koloraj ornamdesegnoj, li sendas
ilin kiel specimenoj precipe al esperantaj lernejeatroj.

La aŭtoro kredas, ke la tutmonda esperantistaro subtenos
la Zamenhof- Fond-on, kies eefa celo estas

 - starigi indanmonunenton al unu de la novaj hebreaj profetoj en Jerusalem,
la urbo de la bibliaj pacprofetoj.

.Sekvonta pago enhavas priskribon de 
eiuj ornamografajartikoloj, kiuj povas esti espluataj por Zamenhof-Fondo.eiuj 

tiuj artikoloj estas protektitaj per kopirajto, 
8arili estas detala ilustritaj kaj priskribitaj anglalingve

en la libro "Ornamography" de N. B. fiavkin.
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4 desexioj "lupo kaj gafo" en la sama grandeco de 6 cml.
rwte, estas uzataj per konvenaj kadroj kiel ligna ludilo 21
irvnMrate. Ia kadro estas U-forma, surgluita per desegnoj du-

„kr kaj plenigita mekanika per 4 kvadrataj pecoj kaj unu peco
4 la kadro. La aldonita ilustraĵo montras, ke el 8 grupoj ek-
Amo 48 ornamoj. La ludilo estas amuza kaj instrua ankaŭ por

1111bOardona aao,aar ĝi montras diversajn ornamojn kaj servas
tnrcon de mekanika enmoto kaj elneto de la 5 mavigItaj pecoj eh
kndro, kiu glosas la pecojn , por ke ili ne perdiRus.
2) lia uzado de la sarn desgno kun kadro por pavimgtonoj, por

rinmiko k, s. postulas 4 desegnojn: unu por la interna ornamo
ij tri por la kadro. Ni povas liveri la metalajn modelojn kun

oj por pavimgton-fabrikoj. Ankaŭ la modelfabrikoj povas akiri
Zamenhof-Fondo la rajton per tre favoraj kondiĉoj.
3) 4 desegnoj de "Eiffelturo” por pavimgtonfabrikado afi por

"miko. Tiuj ĉi, kiel la 4 antalaj desegnoj povas esti liVerataj
'ol metalaj modeloj kun kestoj al cementŝtpn- fabrikantoj kaj
Jull doni al modelfabrikoj la rajton fabriki ./a modelojn.

4) Folioj por ornamfarado en ĉlugradaj lernejoj. Tiu ĉi speco
) ormanografio estas la plej grava, ĉar ĝi akcentas la art-
lancan flankon de la Invent°. Ia okupo de ornamfaradO per la
lioj servas ekzercon por la ornamentika arto, kiel la fugoj de

hnch estas instruobjekto por muziklernado. Oi helpas ankaŭ al
1urnado de elementa geometrio, kaj la lernontoj ŝatas konservi
1n desgnojn aŭ ornami kun ili iliajn ĉambrojn.

Krom la folio "Ornamograph:1",kiun mi liveras kun la ornam-
nJ simetriludo per simp1a-50 greno, presejo, mi ellabaras pluajn
foliojn kun kvadrataj kaj sesangulaj desegnoj, kiuj povas servi
ankaŭ por matematik(? ekzerco .en mezaj kaj altaj lernejoj.

5) aiuj supraj specoj ,kunligitaj en unu gatolo, enhavas unu
malgrandigitan lignan modelon de "lupo kaj gafo"(11cm.kvadrate),
Is simetrian kartludon kaj 3 foliojn de "ornamograph 1 kaj 2.

°iuj supraj artikoloj ne estas pretaj por vendado, sed
ekzistas ellaboritaj modeloj, .kiuj povas esti sendataj al bonaj,
kiuj povas kontakti kun komercistoj kaj fabrikantoj por fabriki
kaj disvastigi la objektojn favore al Zamenhof6 Fondo.

Sane povas esti la ornamografa eistemo uzata por aliaj
artindustrlaj fakoj, kiel tekBtalo, tapigoj, porcelano ktp.
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La hora orglaismo Innals+at el la samuj elenwitaj
roj, kiuj trovia3 en la plenta rogno. Ylei astar 	 1),-,ike kaj
praktika, ke oni rekte manAu tiujn subatancojn tiel, kiel la
naturo preparas ilin al ni. oni suDozes ke la homa organi s0
onhavas 801:,alkalion kaj 20:n, acidon kiel nativ.re ekvilibro. Tiuj
elementaj substancoj -metaloj, kiuj estas alkalifornentaj: kalc
kalio, natrio, megnezio, fero, mangeno, aluninio kaj kupro.

La acidfornantaj metaloidoj estas: oksigeno, karbon°, hidro-
ceno, azoto, fosforo, kloro, sulfuro, fluoro, silleio kaj jodo.
711 estas la negativa ,sed alkalimetaloj la pozitiva poluao.

La homa organismo en'laves 651', akvon, 20: proteinon, T"
grason, r,minerialon kaj unu procenton karbonhidrnton.

La biologiaj funkcioj de la nutrad-substnncoj estes:
Unue: proteino kaj mineralsTostancnj. Ili estos konstru-
materialoj por kreskado kaj renovigo.
:aue: 	 graso en vegete3oj kaj mlneraloj -8m1ro3o koj vivoleo.
Trie: Yarbonbidreto -estos vermo kaj onergidonente hejtedo.
kvare:— mineralsubstancoj - estas regulantaj faktoroj en Ia

digestedo kaj ekvilibro inter alkalio kaj &cid°.
Pvina : vitemino estaS sunforto.
Sese: - akvo - estas necesaj flutga3oj kaj sukoj en la fruktoj

kaj legomoj; regulento de la cirkulado kaj temperaturo.
Sepe: fre8e pura aero - potenca vivdonante kaj vivflemo.

( eltirelo el la dana 111;ro de 	 Boringvod)

Do, vivanta nutra» konsistas el krudaj fruktoj,legomoj,
nuksoj, raboj, pizoj ktp. Post la digestado la orgenisme celaro
estas revivi-tta kaj la homo sentas sin frege fizike kaj psikr,

La interna purigedo estus tre gra" por. ln seneco. ear
orgenismo sen negidesteblej resta3oj k. s. ne feriRes nalsane.Dum 5 jaroj nd manAns krudan nutredon kaj resaniAls de kencern.

Krudrece.po 1 - 5 folioj da blanka brasiko (unufolio post elle
deprenite,traattaj en malgrandaj pecoj, 2 infpnioneroj de oliv
oleo, unu kulero illspita kreno kaj sek-vinboroj lau deziro.
11;'xudraewboto 	 3 frnka31taj blwInoj outas vipntaj per forko;
-111/Iikso 3 infanku1erojn da plat4:itaj evengrioj kaj cckvinberoj
kun au.ko de unu (1.1trnno. PII9 2 ozanIoj, 2 pomoj cj 2 bz,uan,:j
trnnIttaj 'en pecoj. 0:mcmu pow kremo kaj hakltaj migdaloj.

Betty Larsen, Kepenhago.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

